
 

Zarządzenie nr 9/2021 

Dyrektora Medycznego Zakładu Leczniczego Medicover Opieka Szpitalna 

 z dnia 14.06.2021 

w sprawie ograniczenia odwiedzin w Szpitalu Medicover  

oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu Odwiedzin obowiązującego w Szpitalu Medicover 

 

Na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - art. 5 (Dz.U. z 2020 r. poz. 
849)*, zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Uchyla się Zarządzenie Dyrektora Medycznego nr 2/2020 w sprawie ograniczenia odwiedzin 

w Szpitalu Medicover. 

§ 2. 

Z uwagi na czasowe ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące w związku z wystąpieniem, stanu 

zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii COVID-19 i konieczność zastosowania 

nadzwyczajnych środków ostrożności w trakcie pobytu pacjentów i osób odwiedzających na terenie 

Szpitala zawieszeniu ulegają punkty 1, 6, 11, 27 i 29 Regulaminu Odwiedzin. Pozostałe zapisy 

Regulaminu Odwiedzin pozostają w mocy. 

§ 3. 

Pozostaje w mocy Zarządzenie nr 08/ 2021 Dyrektora Medycznego Zakładu Leczniczego Medicover 

Opieka Szpitalna z dnia 04/05/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

obowiązującego na Oddziale Chorób Wewnętrznych C 
 

§ 4. 

Jednocześnie w związku z obowiązującym stanem epidemii zostają wprowadzone zmiany 

w zasadach odwiedzin określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 niniejszego zarządzenia:  

Załącznik nr 1 - „Zasady odwiedzin pacjentów w Szpitalu Medicover wynikające ze stanu epidemii 

ogłoszonego na terenie Polski”  

Załącznik nr 2 - „Zasady obowiązujące podczas pobytu osób towarzyszących na Oddziale 

Położnictwa wynikające ze stanu epidemii ogłoszonego na terenie Polski”  

Załącznik nr 3 - „Zasady obowiązujące podczas pobytu osób towarzyszących na Oddziale Pediatrii 

i Chirurgii Dziecięcej wynikające ze stanu epidemii ogłoszonego na terenie Polski”. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Art. 5. Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z  praw pacjenta w 

przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 

ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu 

  



 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia 9/2021 

 

Zasady odwiedzin pacjentów w Szpitalu Medicover  

wynikające ze stanu epidemii ogłoszonego na terenie Polski 

 

1. O odwiedzinach na danym oddziale decyduje ordynator oddziału lub lekarz przez niego 

upoważniony, dostosowując zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego 

do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oddziału. 

2. Osoby z objawami infekcji lub rozpoznaną chorobą zakaźną nie mogą odwiedzać 

pacjentów. 

3. Personel Szpitala ma prawo odmówić odwiedzin i/lub nakazać natychmiastowe 

opuszczenie Szpitala osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności 

dotyczące chorób zakaźnych. 

4. Osoba odwiedzająca ma obowiązek na wezwanie personelu poddać się triażowi 

obejmującemu wywiad epidemiologiczny i pomiar temperatury. 

5.  Osoby odwiedzające mają obowiązek: 

 zawsze mieć założoną maseczkę szczelnie zakrywającą nos i usta, 

 dezynfekcji rąk, 

 zachowania dystansu od innych osób, 

 bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu Szpitala. 

6. Odwiedziny odbywają się w godzinach 16.00-18.00. W sytuacjach wyjątkowych możliwe 

jest ustalenie z ordynatorem lub lekarzem przez niego upoważnionym innych godzin 

odwiedzin.  

7. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć dzieci poniżej 14-go roku życia. 

8. Możliwa jest obecność wyłącznie jednej osoby odwiedzającej. 

9. Zaleca się, aby czas odwiedzin był skrócony do niezbędnego minimum.  

10.  Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w pokoju pacjenta albo w miejscu wskazanym 

przez personel. Pacjenci i osoby odwiedzające powinny ograniczyć do niezbędnego 

minimum przebywanie w częściach ogólnodostępnych. 

11.  Odwiedziny nie mogą zakłócać toku pracy oddziału i wpływać ujemnie na bezpieczeństwo 

i warunki przebywania innych pacjentów. 

12.  W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz osób odwiedzających rekomendujemy, aby 

odwiedzający byli zaszczepieni p/SARS-CoV-2, posiadali ujemny wynik testu PCR 

w kierunku SARS-CoV-2 (ważny 72 godziny) albo okazali zaświadczenie o statusie 

ozdrowieńca. 

 

  



 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia 9/2021 

 

 

Zasady obowiązujące podczas pobytu osób towarzyszących na Oddziale Położnictwa 

wynikające ze stanu epidemii ogłoszonego na terenie Polski 

1. Osoba towarzysząca ma obowiązek poddać się triażowi obejmującemu wywiad 

epidemiologiczny i pomiar temperatury, wykonywanemu przez personel przy wejściu na 

oddział. 

2. Negatywna ocena podczas triażu uniemożliwia osobie towarzyszącej wejście na oddział.  

3. Po wejściu na oddział osoba towarzysząca pacjentce wypełnia ankietę epidemiologiczną 

oraz podpisuje zobowiązanie do stosowania się do procedur obowiązujących na oddziale. 

Dokumenty są archiwizowane przez personel oddziału. 

4. Osoba towarzysząca ma obowiązek: 

 mieć założoną maseczkę szczelnie zakrywającą nos i usta (maseczkę można zdjąć 

wyłącznie na sali pobytowej, gdy nie przebywa na niej równocześnie członek 

personelu), 

 dezynfekcji rąk, 

 zachowania dystansu od innych osób, 

 bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu Szpitala. 

5.  Obowiązuje zmiana obuwia przed wejściem na oddział – obuwie własne. 

6. Obowiązuje zakaz opuszczania sali porodowej/pobytowej, jeśli nie jest to niezbędne. 

Na czas procedur medycznych (np. zakładanie znieczulenia) osoba towarzysząca może 

zostać poproszony przez personel o opuszczenie sali porodowej. 

7. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała  na 

wezwanie personelu. Pomiary wpisywane są na odwrocie ankiety epidemiologicznej.  

8. Cięcie cesarskie – osoba towarzysząca ma możliwość wejścia na teren sali cięciowej, ale 

zobowiązana jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu. 

9. Jeżeli pacjentka ma wykupiony pokój jednoosobowy, osoba towarzysząca może pozostać 

w nim do 4 godzin po porodzie. 

10. Jeżeli pacjentka ma wykupiony pokój rodzinny, osoba towarzysząca może być obecna 

w nim z rodzącą od chwili jej przyjęcia na oddział do momentu wypisania ze szpitala.  

11. Po opuszczeniu oddziału osoba  stosuje się do Regulaminu odwiedzin uwzględnionego 

w Zarządzenia. 

12. Obecność osób odwiedzających na Oddziale Położnictwa reguluje Załącznik nr 1 do 

Zarządzenie nr 9/2021.   

13. Możliwa jest obecność wyłącznie jednej osoby odwiedzającej przy rodzącej (nie licząc 

osoby towarzyszącej przy porodzie). 

14. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz osób odwiedzających rekomendujemy osobie 

towarzyszącej pacjentce zaszczepienie p/SARS-CoV-2. 



 

Załącznik nr 3 

do Zarządzenia 9/2021 

 

 

Zasady obowiązujące podczas pobytu osób towarzyszących na Oddziale Pediatrii                             i 

Chirurgii Dziecięcej wynikające ze stanu epidemii ogłoszonego na terenie Polski 

 

1. Przy dziecku może przebywać jeden opiekun. 

2. Opiekunowie mogą się zmieniać podczas opieki nad dzieckiem (przy spełnieniu warunków 

opisanych w kolejnych punktach).  

3. Przy przyjęciu planowym dziecka na Oddział opiekunowie powinni okazać certyfikat 

szczepienia p/SARS-CoV-2 lub zaświadczenie o statusie ozdrowieńca albo posiadać ujemny 

wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 (ważny 72 godziny). 

4. Przy przyjęciu w trybie pilnym opiekun powinien mieć przed przyjęciem okazać certyfikat 

szczepienia p/SARS-CoV-2 lub zaświadczenie o statusie ozdrowieńca albo posiadać ujemny 

wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 (ważny 72 godziny) lub wykonany test 

antygenowy w kierunku SARS-CoV-2. 

 

  


